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A GAzetA dos Municípios

Taubaté aprimora 
acompanhamento do 

Bolsa Família

Exposição conta
história do Santuário 
de Santa Terezinha

Caps II promove
palestra “Quem cuida 

do cuidador?”

Biblioteca Municipal
de Taubaté organiza

4ª Feira de Troca
de Livros

Um grupo formado por 
290 servidores municipais 
de Taubaté conclui nesta 
sexta-feira, dia 8 de de-
zembro, uma capacitação 
para melhorar o atendi-
mento do programa Bolsa 
Família.
 Foram realizados quatro 
encontros com a partici-
pação de  funcionários das 
secretarias de Saúde, Edu-
cação e Desenvolvimento 
e Inclusão Social. Com 
base no tema “Fortaleci-
mento de Redes”, o grupo 
definiu em conjunto estra-
tégias para acessar melhor 
o público beneficiário do 

O Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm rea-
liza até 31 de janeiro de 
2018, de terça a domingo, 
das 8h às 17h, a exposição 
histórica contada em fotos 
do Santuário de Santa Te-
resinha.
Com entrada gratuita, os 
visitantes podem realizar 
uma visita guiada para 
entendimento da história 
trazida em 14 fotos sobre 
a igreja erguida em home-
nagem à santa que ficou 

O Caps II (Centro de 
Atenção Psicossocial) de 
Taubaté promove na pró-
xima sexta-feira, dia 8 
de dezembro, a palestra 
“Quem Cuida do Cuida-
dor?”.
A palestra será ministrada 
pelo psiquiatra Leonardo 
Pizzoli e pela psicóloga 
Vanessa Da Silva. Qual-
quer pessoa pode partici-
par e não há necessidade 
de inscrição prévia. Esta 
palestra, em específico, 
tem como público alvo 

A Biblioteca Municipal 
Prof. José Jerônymo de 
Souza Filho, que fica na 
região central de Tauba-
té, organiza a 4ª Feira de 
Troca de Livros. O evento, 
com o objetivo de incen-
tivar o hábito da leitura, 
acontece nesta sexta-fei-
ra, dia 8 de dezembro, na 
sede da biblioteca, das 9h 
às 16h.
Os interessados devem ir 
à biblioteca e levar um li-
vro que não queiram mais 
para ser trocado por ou-
tro. A biblioteca será in-
termediária na troca das  
obras entre os leitores e irá 
disponibilizar um varal e 
uma mesa, na parte exter-
na, em que serão coloca-
dos títulos que se repetem 

programa no município.
Em Taubaté, aproximada-
mente 5.600 famílias rece-
bem o auxílio do governo 
federal. A permanência no 
programa está condiciona-
da a alguns compromissos, 
entre eles  manter o cadas-
tro atualizado no Cad Úni-
co, passar duas vezes ao 
ano por atendimento nas 
unidades básicas de saúde 
para a pesagem (crianças 
de 0 a 7 anos também de-
vem estar com a caderne-
ta de vacinação em dia e 
mulheres de 14 a 44 anos, 
caso grávidas devem estar 
com o pré-natal em dia) e 

popularmente conhecida 
como Santa Teresinha do 
Menino Jesus.
Após a canonização, em 
1923, da freira carmelita 
Teresa de Lisieux, a re-
ligiosa francesa ganhou 
prestígio e devoção, tor-
nando-se popular em di-
versos pontos do mundo. 
Em Taubaté, o bispo Dom 
Epaminondas Nunes de 
Ávila e Silva devoto da 
santa resolveu angariar 
fundos para a construção 

pessoas/cuidadores de in-
divíduos com transtornos 
mentais.
Os profissionais, que 
integram o Grupo de 
Orientação Familiar do 
Caps II, irão abordar a 
saúde do cuidador dos 
usuários com transtor-
nos mentais, os proble-
mas que afetam a saúde  
física e mental de quem 
cuida, suas principais difi-
culdades, bem como seus 
direitos.
O Grupo de Família é rea-

no acervo para serem tro-
cados por outros de inte-
resse.
Além disso, o projeto Ár-
vore do Conhecimento, 
também promovido pela 
‘Biblioteca Central’ irá 
premiar no próximo dia 15 
de dezembro (sexta-fei-
ra) os três leitores mirins 
que mais emprestaram e 
leram as obras do acervo 
disponível no espaço.  A 
proposta, que está sen-
do desenvolvida desde o 
início de 2017, consiste 
em uma árvore composta 
por folhas de papel que 
são entregues às crianças 
a cada livro emprestado.   
Nelas, os pequenos regis-
traram seu nome, o título e 
o autor da obra e se indica-

garantir frequência escolar 
superior a 85% do ano le-
tivo.
Dezembro é o último mês 
para que os beneficiários 
busquem atendimento 
nas unidades de saúde. A 
meta é de que pelo me-
nos 86% dos assistidos 
pelo programa passem  
pelo acompanhamento de 
pesagem.  Caso contrário 
o benefício será bloquea-
do. O interessado deve ir 
a uma unidade de saúde 
mais próxima de sua casa, 
munido com o Cartão NIS 
(Número de Identidade 
Social).

de uma igreja em homena-
gem a Teresa.
Apesar de ter sido 
inaugurada em 1929, 
as obras seguiram  
por mais tempo. O altar 
principal, todo em már-
more, só foi concluído 10 
anos depois. E somente 
em 1960 a igreja foi de 
fato terminada.
O Museu da Imigração Ita-
liana fica à Avenida Líbero 
Indiani, nº 550 no Distrito 
de Quiririm, em Taubaté.

lizado toda sexta-feira das 
14h as 15h no Caps II. Sua 
participação é aberta a to-
das as pessoas que tenham 
interesse em saber mais 
sobre o tratamento dos 
transtornos mentais.
Serviço
Palestra: “Quem cuida do 
cuidador?”
Dia: 8 de dezembro
Horário: das 14h às 15h
Local: Caps II – Avenida 
Inglaterra, 240, Jardim das 
Nações
Telefone: 3632-1368

riam a outra pessoa a leitu-
ra ou não do livro. Depois 
penduraram a folha no ga-
lho até que a árvore ficasse 
cheia.
O intuito do projeto é 
formar um público in-
fantil, uma vez que a bi-
blioteca possui um espa-
ço destinado às crianças, 
mas hoje recebe mais 
visitantes adolescentes 
e adultos. Além disso,  
a árvore promove uma 
analogia lúdica, de que a 
criança cresce ao adquirir 
conhecimento a partir de 
leituras que realiza, assim 
como a árvore e suas fo-
lhas que foram crescendo.
A Biblioteca funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 
17. Serviço: Feira de Tro-
ca de Livros
Biblioteca Municipal  
Prof. José Jerônymo de 
Souza Filho
Dia: 08 de dezembro de 
2017, das 9h às 16h
Endereço: Par-
que Dr. Barbosa de  
Oliveira/Centro (em frente 
à Rodoviária Velha)
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história huma-
na diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, 
foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois mi-
lhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais recente. Es-
tima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de 
âmbar na Europa.

***

A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o falcão, 
o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de compri-
mento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta 
centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se de galos 
do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito 
na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as 
águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços 
e bem furioso, grita:

- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?

- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?

***

Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento em 
que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar para 
o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja 
um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições 
em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus filhos, explicando 
as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará em uma verdadeira 
lição de vida.

***

Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.

Espaço de Leitura e Arte Eugênia
Sereno promove oficina de figuras

de presépio em cerâmica primitivista
em São Bento do Sapucaí

Neste final de semana, o 
Espaço de Leitura e Arte 
Eugênia Sereno, em São 
Bento do Sapucaí, recebe 
o artista plástico Magela 
Bobagatto para uma ofi-
cina gratuita de figuras de 
presépio em argila primiti-
vista e montagem de pre-
sépios em barro. No dia 
09, sábado, o curso acon-
tecerá das 14h às 18h, con-

tinuando no domingo, dia 
10, das 10h às 18h.
Os presépios confeccio-
nados durante as oficinas 
serão expostos ao públi-
co do dia 16 de dezem-
bro ao dia 06 de janeiro,  
Dia de Reis, que terá tam-
bém a presença da Folia 
de Reis de São Bento do 
Sapucaí se apresentando 
e ofertando Bolo dos Reis 

aos visitantes.
As vagas são limitadas, 
apenas 20, e para par-
ticipar, basta inscrever-
se pelo Whatsapp (12) 
99787-1187.
A oficina será feita na 
Ocupação de Arte e Lite-
ratura – Casarão da Pin-
tora Adelaide, localizado 
à Rua Pintora Adelaide 
Melo, 306 – Centro
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Mudanças no trânsito do 
centro histórico em

São Luiz do Paraitinga

Pensando na melhoria do 
trânsito, como a mobili-
dade e acessibilidade dos 
pedestres, assim como a 
valorização do patrimô-
nio histórico, o Comtur 
(Conselho Municipal de 
Turismo) e a Prefeitura 
Municipal apresentaram 
mudanças que, após con-
sulta e pesquisa de opinião 
junto à comerciantes e 

moradores das respectivas 
ruas chegaram a um acor-
do e definiram as mudan-
ças a seguir:
O estacionamento de 
veículos serão limi-
tados a apenas UMA 
(01) FAIXA nas ruas  
MONSENHOR IGNÁ-
CIO GIÓIA e RUA BA-
RÃO DO PARAITINGA 
- (conforme indicação no 

mapa ilustrado)
A proibição de estaciona-
mento de carros em AM-
BOS OS SENTIDOS no 
trecho da RUA DO CAR-
VALHO - (conforme indi-
cação no mapa ilustrado)
Esta medida passa a valer 
a partir do DIA 18 DE DE-
ZEMBRO DE 2017 
Pedimos a compreensão e 
a colaboração de todos!

São Bento do Sapucaí 
institui Conselho

Municipal de Políticas 
Culturais

Caçapava participa do 
Revelando SP 2017 
“Festa do Divino”

No dia 29 de novembro, 
quarta-feira, a Diretoria de 
Cultura e Eventos reuniu-
se com os candidatos a con-
selheiros para o Conselho  
Municipal de Políticas 
Culturais de São Bento do 
Sapucaí. Estiveram pre-
sentes, além desses nomes, 
outros ouvintes, chegando 
a cerca de 30 pessoas nesta 
reunião. 
Antes deste momento, 
houve a abertura de Edi-
tal de Chamamento Pú-
blico e contato com di-
versos atores culturais 
de nosso município, para 
que a divulgação se tor-
nasse ampla e todos os 
interessados em partici-
par da constituição deste  
Conselho pudessem apre-
sentar a documentação re-
querida – como rege o Sis-
tema Municipal de Cultura 
– comprovando, entre ou-

A Prefeitura de Caçapava, 
através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
participou do maior e mais 
importante festival de cul-
tura tradicional paulista, o 
Revelando São Paulo que 
foi realizado no Parque do 
Trote, Zona Norte da capi-
tal paulista, entre os dias 
29 de novembro e 3 de de-
zembro.
Música, comida, artesa-
nato e cultura popular de 
diversas cidades paulistas 
se reuniram no evento. O 
tema central deste ano foi 
“Festa do Divino”, e Ca-
çapava contribuiu para o 
evento levando no artesa-
nato: a cestaria (peneiras 
e sextas), o bordado (pa-

tras coisas, sua ampla atu-
ação ou formação na área  
em que se propunha a ser 
conselheiro. Caso houves-
se mais candidatos do que 
cadeiras, seria feita no mo-
mento uma eleição para 
que os mais votados por 
segmento participassem.
Para a abertura da reunião, 
foram convidados duas 
pessoas ilustres: o Secretá-
rio de Cultura de Campos 
do Jordão, Benilson To-
niolo, e o de Paraisópolis 
– MG, Júlio Dias. O pri-
meiro trouxe um pouco de 
sua experiência a respeito 
da formação, da atuação e 
da relevância social de um  
Conselho de Cultura; o 
segundo explanou sobre 
Patrimônio Histórico, Pa-
trimônio Imaterial e Pa-
trimônio Natural, uma vez 
que nosso Conselho em 
São Bento também atuará 

nos de prato e toalhas), 
arte em retalhos (fuxico, 
colchas e tapetes), peças 
em tricô e crochê, bone-
cas de pano, joguinhos 
de 5 Marias (recordando 
a infância), quadrinhos  
em pintura retratando os 
costumes da cidade, por de 
Dona Margarida, e os bo-
necos lobisomem e corpo 
seco, do imaginário caça-
pavense.
As responsáveis pelo arte-
sanato foram as professo-
ras Darcy Breves e Valê-
nia (oficina de teatro). Na 
culinária: a taiada (doce 
tradicional da cidade), os 
doces de abóbora, banana 
e goiaba (feitos na hora no 
fogão a lenha), e também o 

na questão patrimonial. 
 Ao final da reunião, a Dire-
tora de Cultura de São Ben-
to do Sapucaí, Jane Soldt-
ner, citou os candidatos 
às cadeiras por segmento:  
Artes visuais; Artesanato 
e alimentos típicos arte-
sanais; Letras e literatura; 
Teatro e circo; Música, 
dança e culturas popula-
res; Museu e patrimônio 
histórico-arquitetônico. 
Cada representante e seu 
respectivo suplente foi 
elencado e aclamado pelos 
presentes por unanimida-
de, estando constituído, a 
partir deste momento, o  
Conselho Muni-
cipal de Políticas  
Culturais de São Bento do 
Sapucaí. Este é um gran-
de avanço para a Cultura 
local, mesmo que ainda 
existam vários desafios 
pela frente.

suco de Lê Taiada (limão, 
cravo e gengibre).
Muitos visitantes procu-
raram pela Taiada, até 
mesmo o escritor e pro-
fessor caçapavense Luiz 
Galdino, que ja publicou 
cerca de 60 livros in-
cluindo ficção para adul-
tos, novelas infanto juve-
nis e obras de não-ficção  
(ensaios sobre História e 
Pré-história brasileiras). A 
grande atração ficou por 
conta da Quadrilha de Bo-
necões da Mantiqueira típi-
cos da Festa de São João de  
Caçapava, o público vi-
brou com a graça e as ida-
des dos personagens cria-
dos pela artista plástica 
Ana Salles.
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Prefeitura de Taubaté 
realiza entrega divisas 
a guardas municipais

A solenidade de entrega 
de divisas para guardas 
municipais da Prefeitura 
de Taubaté acontece nes-
ta quarta-feira, dia 6 de 
dezembro às 10h, no Au-
ditório do Sedes, avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/n – Jardim Ana Rosa. 
Na ocasião, 100 guardas 
receberão as divisas de 2ª 
classe, referentes ao pro-
cesso de promoção da cor-
poração. A entrega segue o 
que rege a Lei Municipal 
391/2016 que reestrutura 
a Guarda Municipal em 
um plano de carreira com 
a seguinte uma estrutura 
hierárquica: I – Oficiais da 
Guarda Civil Municipal: 
a) Comandante; b) Subco-
mandante; c) Inspetor; d) 
Subinspetor. II – Subofi-
cial da Guarda Civil Mu-
nicipal: a) Guarda Civil 
Municipal de 1ª Classe. 
III – Graduados da Guarda 
Civil Municipal: a) Guar-

da Civil Municipal de 2ª 
Classe; e b) Guarda Civil 
Municipal de 3ª Classe. IV 
– Guarda-Aluno.
A regulamentação segue 
a lei federal nº 13.022 de 
2014 que dispõe sobre o 
Estatuto Geral das Guar-
das Municipais.  A Guarda 
regulamentada passa a ser 
reconhecida pela Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública.
Desta forma, amplia as 
condições do município 
realizar convênios no âm-
bito federal e estadual. As 
parcerias viabilizam mais 
treinamento aos servido-
res e recursos para a com-
pra de equipamentos como 
viaturas, coletes a prova 
de bala e uniformes.
A proposta de reorganiza-
ção da corporação foi ela-
borada por uma comissão 
composta por servidores 
da guarda e representan-
tes das secretarias de Ad-

ministração e Finanças, 
Segurança e Negócios Ju-
rídicos.
A comissão teve como 
base três pilares: formação 
intelectual, conduta cor-
reta com a função e opor-
tunidade de crescimento 
na carreira. A lei define 
a estrutura operacional e 
administrativa da guarda,  
estabelece a capacitação 
profissional, regulamen-
to disciplinar e requisitos 
para a realização de con-
cursos públicos na área. O 
conjunto de regras tem o 
objetivo de trazer melho-
rias nos critérios de admis-
são de guardas.
A lei estabelece o plano 
de carreira no qual a cada 
cinco anos os guardas 
municipais têm direito a 
promoção. Desde que cri-
térios pré-estabelecidos 
sejam atendidos, poderão 
chegar ao cargo de coman-
dante.

Mutirão do Goiabal
cadastra 547 imóveis

e lotes em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nos 
dois últimos finais de se-
mana, o mutirão de regula-
rização de imóveis e lotes 
do bairro do Goiabal. No 
total, 547 proprietários en-
tregaram a documentação 
para o início do processo 
de regularização. A ação 
foi realizada no centro co-
munitário do bairro.
De acordo com o prefeito 
Isael Domingues este mu-
tirão foi o primeiro pas-
so para a regularização. 
“A primeira etapa foi um 
sucesso. Montamos um 
mutirão nos fins de sema-
na com os servidores co-
missionados da Prefeitura 
para não gerar custos de 
hora extra. E atingimos a 
maioria dos proprietários 
do bairro que entregaram a 
documentação”, explica o 
prefeito Isael.
O bairro do Goiabal pos-

sui aproximadamente 600 
imóveis e lotes, alguns 
com data de compra da 
década de 80 que até hoje 
não foram regularizados.
“Alguns moradores se 
apresentavam até emocio-
nados, apresentando con-
tratos de compra e venda 
com mais de 30 anos. E po-
der dar início a este sonho 
da regularização depois de 
tanto tempo nos motiva a 
nos empenhar ainda mais 
para o desfecho deste pro-
cesso”, comenta o prefeito 
Isael.A partir deste proces-
so, o próximo passo será a 
realização de um levanta-
mento topográfico para a 
verificação dos dados, por 
parte da Prefeitura.
“Posso afirmar que essa 
ação, realizada com a 
parceria da Secretaria de 
Planejamento e a Secre-
taria de Regularização 
Fundiária, foi o início de 

uma conquista para todos 
do Goiabal. Agradecemos 
a participação dos mora-
dores nos dias do mutirão 
de cadastramento. Aque-
les que não conseguiram 
comparecer no centro co-
munitário, podem procu-
rar a Secretaria de Meio 
Ambiente, Habitação e 
Regularização Fundiária e 
apresentar os documentos 
e a ficha preenchida (dis-
ponível no site da prefei-
tura). Salientamos que não 
se trata de um processo 
rápido, mas temos como 
meta a conclusão de todo 
o processo de regulariza-
ção”, explicou a secretária 
de Planejamento, Marcela 
Franco. “Para as próximas 
etapas ( levantamento to-
pográfico , visita social, 
etc.) todos serão avisados 
previamente pela própria 
Prefeitura”, avisou a se-
cretária.


